NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2016:
daň ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob
daň srážková
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu PO – obec
DPH
daň z odnětí lesní půdy
místní poplatek – odpady
-„ze psů
-„z ubytovací kapacity
odvod výtěžku z provozování loterií
správní poplatky
daň z věcí nemovitých
souhrnná dotace
dotace od Úřadu práce
oprava plotu u ZŠMŠ – od Lib. kraje
protahování vjezdů
místní knihovna
ostatní záležitosti kultury
provoz TKR
pronájem části stožáru
reklama ve zpravodaji
pronájem sportovního areálu
bytové hospodářství
nebytové prostory
hřbitovní poplatky
úhrada z dobývacího prostoru
prodej drobného hmotného majetku
prodej pozemků
prodej pytlů
poplatky od EKO-KOM
údržba zeleně
služby OÚ
příjmy z úroků
Fond rozvoje bydlení: splátky od obyvatel
úroky z půjček FRB
Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu
CELKEM PŘÍJMY
FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů
přijetí úvěru
Příjmy:

CELKOVÉ ZDROJE:

2.200.000,300.000,240.000,2.250.000,11.400,4.600.000,26.482,610.000,37.000,2.000,35.000,4.000,480.000,177.200,320.309,150.000,5.000,300,2.000,300.000,6.000,1.000,1.000,265.000,10.800,30.000,3.400,40.000,1.000,5.000,45.000,4.000,12.000,2.000,45.464,3.500,40.000,12.265.855,2.104.366,4.000.000,-

18.370.221,- Kč

Obec se bude snažit průběžně získávat podle možností dotace na vhodné účely. Podaří-li
se získat další finanční prostředky, dojde v průběhu roku navýšení rozpočtu rozpočtovými
opatřeními.
Výdaje:

silnice (cesty) – údržba i zimní (včetně kanalizace)7.067.333,investice – chodník + zábradlí
280.000,-

dopravní obslužnost
88.020,bezpečnost silničního provozu
20.000,plot u školy
150.000,příspěvek naší škole
1.440.000,místní knihovna
10.000,ostatní kultura
140.000,oprava křížku na Lhotě
50.000,kaple (ozvučení, židle)
50.000,provoz TKR
400.000,digitalizace TKR – investice
300.000,Chucheláček
40.000,sociální komise (jubilea, vítání občánků, …)
30.000,sportovní areál
15.000,sportovní a zájmový kroužek
20.000,bytové hospodářství
400.000,veřejné osvětlení
540.000,hřbitovy
50.000,územní studie
19.000,územní rozvoj – neinvest. výdaje (VPP)
534.000,-„– transfery DSO
27.000,-„– investiční (nákupy pozemků)
100.000,daň z převodu nemovitosti
3.000,odpadové hospodářství
775.000,veřejná zeleň
30.000,nákup techniky
150.000,zákonná rezerva
100.000,požární ochrana – dobrovolní hasiči
100.000,rekonstrukce garáže + nová vrata
262.000,nákup cisterny
605.000,zastupitelstvo
1.140.000,místní správa
2.600.000,Euroregion Nisa
4.890,úroky z úvěru
1.602,daň z příjmu PO
11.400,přihláška na „Vesnici roku“
2.000,dotace spolkům (rozp. skladba dle činnosti)
120.000,Fond rozvoje bydlení: poskytnutí půjček
30.000,Sociální fond: převod ze ZBÚ
40.000,CELKEM VÝDAJE:
17.745.245,- Kč
FINANCOVÁNÍ – splátky úvěru
624.976,- Kč

CELKOVÁ POTŘEBA:

18.370.221,- Kč

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek ve výši
financováním takto: přijetí úvěru
zůstatek financí z předchozích období
splátky úvěru (cesty, chodníky)
Vyvěšeno: 24. 2. 2016
Sejmuto: 11. 3. 2016
Ve stejné době vyvěšeno I na elektronické úřední desce

5.479.390,- Kč je kryt
4.000.000,2.104.366,- 624.976,-

